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 -انسؤال األول :

 -إيأل انفراغ ثًب يُبسجخ:

................ ٚإٔىبس ٌٍـ ...............و  اٌؾشن ثبهلل ظٍُ وج١ش ٌٍـ ................. (1

اٌؾىش هلل صُ ٌٍٛاٌذ٠ٓ .................. ػٍٝ وً ِغٍُ ٠ؤِٓ ثبهلل ٚا١ٌَٛ ا٢خش.  (2

وّب ٠ؤِٓ اٌّغٍُ ثٛجٛد اهلل ٠ؤِٓ ثٛجٛد .................. (3

فٝ ع١ٕبء ٔفك ٠غّٝ ٔفك اٌؾ١ٙذ .................. (4

 -انسؤال انثبَى : أجت عًب يأتى:

 ٌُ وبْ أعبط اال٠ّبْ ٘ٛ ثش اٌٛاٌذ٠ٓ؟  (1

 ٌّبرا أِش ٌمّبْ اثٕٗ ثبٌقجش ػٍٝ إ٠زاء إٌبط؟  (2

 ِب ػًّ اٌّالئىخ اٌىشاَ اٌىبرجْٛ؟  (3

 ِبرا رؼشف١ٓ ػٓ اٌؾ١ٙذ أدّذ دّذٜ؟  (4

ِبرا ٠فؼً ا١ٌٙٛد لجً ِغبدسح اٌجالد لذ٠ًّب ٚدذ٠ضًب؟ ِٚب ا٠٢خ اٌزٝ رذي ػٍٝ رٌه؟  (5

  -انسؤال انثبنث:

 -صم يٍ انقبئًخ )أ( يب يُبسجخ يٍ انقبئًخ )ة(:

)ة(  )أ( 

 أعٛأ  ٠ُذذس

٠ٕمل ٚمٛءٖ فقبٌٗ

 فطبِٗ ش ىأٔ
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  -انسؤال انراثع:

ديث يب يذل عهى أٌ انًالئكخ تحت انًؤيُيٍ ويذعىٌ نهى. بحهبد يٍ األ

 -أختر االجبثخ انصحيحخ يٍ ثيٍ انقىسيٍ: -انسؤال انخبيس:

 اٌذىّخ(  –اٌقذق  –وبْ ع١ذٔب ٌمّبْ ثزقف ثبٌـ : )اٌىشَ  (1

٠مجل األسٚاح(  –٠ٕضي ثبٌٛدٝ  –٘ٛ اٌٍّه اٌزٜ )٠ٕفخ فٝ اٌقٛس  –ججش٠ً ػ١ٍٗ اٌغالَ  (2

 ِزىجشًا ( –لٛرب  –وٍّخ ًٕٚ٘ب ثّؼٕٟ ) مؼفًب  (3

 َ( 1937 –َ 1739 –َ 1793دشة أوزٛثش وبٔذ فٝ سِنبْ ػبَ : ) (4

  -:انسبدسانسؤال 

 -صم يٍ انقبئًخ )أ( يب يُبسجخ يٍ انقبئًخ )ة(:

)ة(  ( )أ

 خبٌفٛا  ؽبلٛا

 أعٛأ  أٚ جفزُ

أعشػزُ  ٠ُذذس

٠ٕمل ٚمٛءٖ فقبٌٗ

 فطبِٗ أٔمش 
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  -:انسبثعانسؤال 

هبد يٍ انحذيث يب يذل عهى أٌ انًالئكخ تحت انًؤيُيٍ ويذعىٌ نهى. 

 -:انثبيٍانسؤال 

"رٌه ثأُٔٙ ؽبلٛا اهلل ٚسعٌٛٗ ِٚٓ ٠ؾبق اهلل فئْ اهلل ؽذ٠ذ اٌؼمبة ........." أوًّ إٌٝ  -لبي رؼبٌٝ:

لٌٛٗ رؼبٌٝ : أٌٚئه ُ٘ اٌقبدلْٛ". 

 -: أختر االجبثخ انصحيحخ يٍ ثيٍ انقىسيٍ:انتبسعانسؤال 

 خبٌفٛا(  –ِزؾممب  –اٌّمقٛد ثّزقذػًب )أعشػزُٙ  (1

 اٌغ٠ٛظ(.  –ؽشَ اٌؾ١خ  –لش٠خ "٠ب١ِذ" رٛجذ فٝ )ع١ٕبء  (2

 ٘بجش(  –سل١خ  –صٚجخ ع١ذٔب إثشا١ُ٘ األٌٚٝ ٘ٝ )عبسح  (3

 اٌذىّخ(  –اٌقذق  –وبْ ع١ذٔب ٌمّبْ ثزقف ثبٌـ : )اٌىشَ  (4

٠مجل األسٚاح(  –٠ٕضي ثبٌٛدٝ  –٘ٛ اٌٍّه اٌزٜ )٠ٕفخ فٝ اٌقٛس  –ججش٠ً ػ١ٍٗ اٌغالَ  (5

 َ( 1937 –َ 1739 –َ 1793سِنبْ ػبَ : )دشة أوزٛثش وبٔذ فٝ  (6

أجت عًب يأتي : -انعبشر :انسؤال 

/ ِبرا ػشمذ اٌغ١ذح عبسح ػٍٟ ع١ذٔب إثشا١ُ٘ ػٕذِب ٚجذد ٔفغٙب ال رٕجت ؟ 1ط

/ اروش اعُ أٚي ث١ذ ٚمغ ٌٍٕبط ؟ 2ط

/ ِب اٌذالالد ػٍٟ رؾش٠ف اهلل ٌٍج١ذ اٌذشاَ ؟ 3ط

ػٍٟ :/ اوزت ِٓ عٛسح اإلٔغبْ ِب ٠ذي  4ط

جضاء اٌطبئؼ١ٓ. -أ 

 / ٌّبرا خٍك اهلل اإلٔغبْ ؟ 5ط

/ ِبرا ٠جت ػٍٟ اإلٔغبْ رجبٖ ث١ئزٗ اٌزٟ ٠ؼ١ؼ ف١ٙب ؟ 6ط

 / ِبرا ٠ؼٕٟ اٌزٍٛس األخاللٟ ؟ 9ط
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من قصة )عبد الرحمن بن عوف(

 -أيبو انعجبرح انخبطئخ فيًب يهى:)×( ( أيبو انعجبرح انصحيحخ وعاليخ انسؤال األول: ضع عاليخ )

 (   أِش اٌشعٛي )ؿ( أفذبثٗ ثبٌٙجشح إٌٝ اٌذجؾخ ألْ ٍِىٙب ػبدي سد١ُ. ) -1

( )  ٌُ ٠ٙبجش ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ػٛف ِغ اٌّٙبجش٠ٓ ٌٍذجؾخ.  -2

(  ) ػبد ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ػٛف ِغشػًب ِٓ اٌذجؾخ ١ٌشد ِبٌٗ.  -3

فٝ اٌغٕخ اٌغبدعخ ٌٍٙجشح لبد ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ػٛف عش٠خ مخّخ ِٓ عجؼ١ٓ ثطاًل إٌٝ  -4

(  ) دِٚخ اٌجٕذي. 

 -: أجت عًب يأتى: انسؤال انثبَي

 ؟ ِب عجت ػذَ اخز١بس اٌشعٛي )ؿ( ثالد اٌفشط ٚاٌشَٚ ٌٍٙجشح إ١ٌٙب -1

إ١ٌٙب اٌّغزنؼفْٛ ِٓ ٌّبرا اخزبس سعٛي اهلل فٍٟ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ ثالد اٌذجؾخ ١ٌٙبجش -2

اٌّغ١ٍّٓ ؟

 -: تخير االجبثخ انصحيحخ يًب ثيٍ انقىسيٍ:انسؤال انثبنث

 اٌشاثؼخ(  –اٌغبدعخ  –وبٔذ ِؼشوخ دِٚخ اٌجٕذي فٝ اٌغٕخ )اٌخبِغخ  - أ

اٌذل١ك(  –اٌز٘ت ٚاٌفنخ  –ثذأ ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ػٛف رجبسرٗ ثج١غ )اٌضثذ ٚاٌججٓ   - ة

 سأط ِبي ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ػٛف وبْ  -جـ 

ج١ّغ ِب عجك(  - دغٓ رقشفٗ –)ػمٍخ ٚإدساوٗ 

 ٌُ ٠غّخ اٌشعٛي ألفذبثخ ثبٌٙجشح إٌٝ ثالد اٌفشط ٚاٌشَٚ ألٔٙب -د 

١ٌظ ثٙب رجبسح(  –غ١ش ِأِٛٔخ  –)ثؼ١ذح ػٓ وفبس ِىخ 
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أكًم انفراغ ثًب يُبسجه :  -:انراثع انسؤال 

اثٕخ األفجغ ٚاعّٙب .....................رضٚط ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ػٛف ِٓ  -1

 آخٝ اٌشعٛي )ؿ( ث١ٓ ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ػٛف ٚ ..................... -2

أٚي غضٚح فٝ اإلعالَ وبٔذ ................... ثؼذ٘ب ثؼبَ غضٚح ................... -3

 رمغ دِٚخ اٌجٕذي ػٍٝ اٌطش٠ك إٌٝ ..................... -4

رجبسرُٙ فغ١شٚا طش٠مٙب اٌّبس ثـ ..................... إٌٝ اٌؾبَ ٚارخزٚا خبف اٌّؾشوْٛ ػٍٝ  -5

ثذٌٗ طش٠ك .....................

وبٔذ اٌّذ٠ٕخ رغّٝ ثـ ..................... لجً أْ ٠غ١ش اٌشعٛي )ؿ( اعّٙب.  -6

 -هبد يعُى كم يٍ انًفرداد اآلتيخ: -:انخبيسانسؤال 

اٌّنٕٝ(  –ٚا وش –مشٚة  –اٌؾزبد  –)األغالي 

  -س : أجت عًب يأتى:انسؤال انسبد

ِب اٌزغ١شاد اٌزٝ لبَ ثٙب اٌشعٛي )ؿ( ثؼذ اٌٙجشح إٌٝ اٌّذ٠ٕخ؟  -3

 ٌّبرا لبَ اٌشعٛي )ؿ( ثزغ١١ش اعُ )٠ضشة( إٌٝ اٌّذ٠ٕخ(؟  -4

ػ١ٍٗ اٌغالَ؟  –ِب ِٛلف األٔقبس ِٓ اٌّغ١ٍّٓ؟ ٚو١ف وبْ اعزمجبٌُٙ ٌٍشعٛي  -5

 ١ش ارجبٖ رجبسرُٙ؟ ٌّبرا لبَ وفبس لش٠ؼ ثزغ١ -6

 ِب عجت ػذَ اخز١بس اٌشعٛي )ؿ( ثالد اٌفشط ٚاٌشَٚ ٌٍٙجشح إ١ٌٙب؟  -9

 فغشٜ عجت فشدخ ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ػٛف وٍّب صاد ِبٌٗ؟  -8

 ِب اٌزٜ وبْ ٠مٍك ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ػٛف ٠ٚضداد خٛفٗ ِٕٗ؟  -7

انسؤال انسبثع : أجت عًب يأتي :

 / اروش ففبد ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ػٛف ؟ 1ط

ِبرا فؼً أثٛ ثىش ِغ ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ػٛف ػٕذِب رٌٟٛ اٌخالفخ ؟/  2ط

 / اروش سأٞ ػّش ثٓ اٌخطبة فٟ ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ػٛف ؟ 3ط
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/ أساد ػّش ثٓ اٌخطبة عٕذ ِٓ اٌىزبة أٚ اٌغٕخ ٠مطغ ثٗ فٟ األِش اٌزٞ وبٔٛا فٟ د١شح  4ط

ِٓ أِشٖ .

ِب ٘ٛ ٘زا األِش ؟ - أ

٠ش فٟ ٘زا األِش ؟ِٓ اٌؾخـ اٌزٞ جبء ثبٌغٕذ ِٓ اٌذذ  - ة

 / و١ف اعزطبع ػجذ اٌشدّٓ أْ ٠ذغُ أِش اٌخالفخ ثؼذ ٚفبح ػّش ثٓ اٌخطبة ؟ 5ط

/ ِٓ لبئً ٘زٖ اٌؼجبسح " اٌٍُٙ إٟٔ لذ خٍؼذ ِب فٟ ػٕمٟ ِٓ رٌه األِش ٚٚمؼزٗ فٟ ػٕك  6ط

ػضّبْ ".

يٍ درس : اهلل يُصر انًؤيُيٍ ) سىرح انحشر ( :

ب لبئّخ ػٍٝ أفٌٛٙب فجئرْ اهلل ١ٌٚخضٞ اٌفبعم١ٓ "" ِب لطؼزُ ِٓ ١ٌٕخ أٚ رشوزّٛ٘

أوًّ إٌٝ لٌٛٗ رؼبٌٝ " إْ اهلل ؽذ٠ذ اٌؼمبة " . –أ   

ؽخ . –أٚجفزُ  –خقبفخ  –ٚسدد ٘زٖ اٌىٍّبد فٟ اٌغٛسح اوزت ِشادفٙب : ؽبلٛا  –ة 

أ٠ٓ رمغ لش٠خ ٠ب١ِذ ؟ -جـ 

٘زٖ ا٠٢بد ِٓ عٛسح ............. . –د 

 أكًم : -1

٘بجش ع١ذٔب إثشا١ُ٘ ِٓ ........... إٌٝ ................... . –أ  

وبٔذ صٚجزٗ عبسح ال رٕجت فؼشمذ ػٍٝ إثشا١ُ٘ أْ ٠زضٚط ِٓ ............... . –ة 

ِبرا لبٌذ ٘بجش ػٕذِب ػٍّذ ثأْ اهلل أِش إثشا١ُ٘ ثأْ ٠زشوٙب ؟ -2

 ِب اعُ اٌجج١ٍٓ اٌٍزاْ فؼذد إ١ٌٙب ٘بجش ؟ -3

 إثشا١ُ٘ أصٕبء ثٕبئٗ ٌٍىؼجخ ؟ثُ دػب  -4

 وبْ ع١ذٔب ِذّذ صّشح دػبء ع١ذٔب إثشا١ُ٘ ... اؽشح رٌه ؟ – 5
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انسؤال األول: 

إٌفظ ، ٚاٌؼمً ، ٌٍذك -1

 فشك -2

 اٌّالئىخ -3

 أدّذ دّذٜ -4

 إٌّبفمْٛ -5

 اٌذت ، ٚاٌٛد -6

 اٌؼشاق ، فٍغط١ٓ.  -9

 انسؤال انثبَى: 

ألْ األَ دٍّذ ٚأسمؼذ، ٚعٙشد ٚرؼجذ ٚؽبسن األة أ٠نًب فٝ رشث١خ األثٕبء ٚسػب٠زُٙ -1

ٚاالٔفبق ػ١ٍُٙ. 

 ألْ اٌقجش ِٓ األِٛس اٌزٝ رذزبط إٌٝ ػض٠ّخ.  -2

 ٠ىزجْٛ أػّبي اٌجؾش : خ١ش٘ب ٚؽش٘ب.  -3

، ٘ٛ ثطً ِٓ أثطبي دشة أوزٛثش ٚٔبي اٌؾٙبدح فٝ عج١ً اهلل ٚاٌٛطٓ ٚوبْ لبئذ عالح إٌّٙذع١ٓ -4

 ٚوبْ ٠ؾشف ثٕفغٗ ػٍٝ إػذاد اٌّؼبثش اٌزٝ ػجشد ػ١ٍٙب لٛارٕب. 

وبٔٛا ٠ٙذِْٛ ث١ٛرُٙ لجً أْ ٠زشوٛ٘ب، وّب فؼً ٠ٙٛد ثٕٛ إٌن١ش لذ٠ًّب ا٠٢خ : "٠خشثْٛ ث١ٛرُٙ -5

 ثأ٠ذُ٘ ٚأ٠ذٜ اٌّؤ١ِٕٓ". 

صٚجزٗ اٌغ١ذح )عبسح( ألٔٙب وبٔذ رٕجت أٚالد .  -6
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انسؤال انثبنث : 

)ة(  )أ( 

 أعٛأ  ٠ذذس

٠ٕمل ٚمٛءٖ فقبٌٗ

 فطبِٗ ش ىأٔ

 انسؤال انراثع: 

لبي: اٌّالئىخ رقٍٝ ػٍٝ  –أْ سعٛي اهلل فٍٝ اهلل ػ١ٍخ ٚعٍُ  -سمٝ اهلل ػٕٗ "ػٓ أثٝ ٘ش٠شح

أدذوُ ِب داَ فٝ ِقالٖ اٌزٜ فٍٝ ف١ٗ ِبٌُ ٠ذذس رمٛي اٌٍُٙ اغفش ٌٗ ، اٌٍُٙ اسدّٗ". 

 -انسؤال انخبيس:

 اٌذىّخ -1

٠ٕضي ثبٌٛدٝ -2

3- 1793.َ 

انسؤال انسبدس : 

)ة(  )أ( 

 خبٌفٛا  ؽبلٛا

 أعٛأ  اٚ جفزُ

اعشػزُ  ٠ذذس

٠ٕمل ٚمٛءٖ فقبٌٗ

 فطبِٗ أٔمش     
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 -انسؤال انسبثع :

لبي: اٌّالئىخ رقٍٝ ػٍٝ  –أْ سعٛي اهلل فٍٝ اهلل ػ١ٍخ ٚعٍُ  -سمٝ اهلل ػٕٗ "ػٓ أثٝ ٘ش٠شح

أدذوُ ِب داَ فٝ ِقالٖ اٌزٜ فٍٝ ف١ٗ ِبٌُ ٠ذذس رمٛي اٌٍُٙ اغفش ٌٗ ، اٌٍُٙ اسدّٗ".

 -انسؤال انثبيٍ :

( ِٚب أفبء اهلل ػٍٝ 5لبئّخ ػٍٝ أفٌٛٙب فجئرْ اهلل ١ٌٚخضٜ اٌفبعم١ٓ ) أٚ رشوزّٛ٘ب خ"ِب لطؼزُ ١ٌٕ

وبة ٌٚىٓ اهلل ٠غٍط سعٍٗ ػٍٝ ِٓ ٠ؾبء ٚاهلل ػٍٝ وً سعٌٛٗ ُِٕٙ فّب أٚجفزُ ػ١ٍٗ ِٓ خ١ً ٚال س

( ِب أفبء اهلل ػٍٝ سعٌٛٗ ِٓ أً٘ اٌمشٜ فٍٍٗ ٌٍٚشعٛي ٌٚزٜ اٌمشثٝ ٚاٌز١بِٝ ٚاٌّغبو١ٓ 6ؽئ لذ٠ش )

ٚاثٓ اٌغج١ً وٝ ال ٠ىْٛ دٌٚخ ث١ٓ األغ١ٕبء ِٕىُ ِٚب ءاربوُ اٌشعٛي فخزٖٚ ِٚب ٔٙبوُ ػٕٗ فبٔزٙٛا 

( ٌٍفمشاء ٚاٌّٙبجش٠ٓ اٌز٠ٓ أخشجٛا ِٓ د٠بسُ٘ ٚأِٛاٌُٙ ٠زجغْٛ 9ذ اٌؼمبة)ٚارمٛا اهلل إْ اهلل ؽذ٠

(". 8فناًل ِٓ اهلل ٚسمٛأب ٠ٕٚقشْٚ اهلل ٚسعٌٛٗ أٌٚئه ُ٘ اٌقبدلْٛ)

 -انسؤال انتبسع :

 ِزؾممب -1

 ع١ٕبء -2

 عبسح -3

 اٌذىّخ -4

٠ٕضي ثبٌٛدٝ -5

6- 1793.َ 

أجت عًب يأتي : انعبشر:انسؤال 

ع١ذٔب إثشا١ُ٘ أْ ٠زضٚط ِٓ اٌّقش٠خ " ٘بجش ".: ػشمذ اٌغ١ذح عبسح ػٍٟ  1ط

 : أٚي ث١ذ ٚمغ ٌٍٕبط ٘ٛ ث١ذ اهلل اٌذشاَ. 2ط
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: اٌذالالد ػٍٟ رؾش٠ف اهلل ٌٍج١ذ اٌذشاَ ٘ٛ ٚجٛد اٌذجش اٌزٞ وبْ ٠مف ػ١ٍٗ إثشا١ُ٘ ػٕذ ثٕبئٗ 3ط

) ػ١ٍٗ اٌغالَ (. فأصشد لذِبٖ ف١ٗ ، ٚثمٟ إٌٟ ا٢ْ. ٚلذ أِش اهلل عجذبٔٗ ثبٌقالح ػٕذ ِمبَ إثشا١ُ٘

: 4ط

 جضاء اٌطبئؼ١ٓ. -أ

" إْ األثشاس ٠ؾشثْٛ ِٓ وأط وبْ ِضاجٙب وبفٛس ، ػ١ًٕب ٠ؾشة ثٙب ػجبد اهلل ٠فجشٚٔٙب رفج١شًا ".

: خٍك اهلل اإلٔغبْ ١ٌؼّش ٘زا اٌىْٛ ١ٌٚىْٛ خ١ٍفخ هلل فٟ أسمٗ. 5ط

( أْ ٠ذبفظ ػٍٟ ٔظبفزٙب ٚأْ ٠جؼٍٙب ج١ٍّخ فبٌذخ.1: ) 6ط

ال ٠ٍمٟ اٌمبرٚساد ٚاٌّخٍفبد فٟ اٌؾٛاسع. (2) 

 ( ال ٠ذبٚي رؾ٠ٛٗ اٌّمبػذ ٚاٌجذساْ.3) 

: اٌزٍٛس األخاللٟ ٘ٛ : أطّبع اإلٔغبْ اٌزٟ أفغذد األسك ، ٚرٌه د١ّٕب ٔظش ثؼل إٌبط  9ط

ٌّقٍذزُٙ فمط ٚدْٚ ِقٍذخ غ١شُ٘ ِٓ األُِ ٚدْٚ إٌظش إٌٟ ِقٍذخ اٌىْٛ أٚ األج١بي اٌمبدِخ.

)عبد الرحمن بن عوف(من قصة 

انسؤال األول 

1- ( )

2-  )×(

3-  )×(

4- ()

 -انسؤال انثبَى:

ألٔٙب ١ٌغذ ِأِٛٔخ ػ١ٍُٙ، فألٍ٘ٙب فالد رجبس٠خ ٚٚد٠خ ثىفبس ِىخ وّب أْ ٍِٛوٙب أؽذ غ١ظًب ِٓ -1

وفبس ِىخ ػٍٝ اإلعالَ، فال ٠أِٓ إْ فشٚا إ١ٌٙب ٠مجنٛا ػ١ٍُٙ ٠ٚغٍُٛ٘ فٝ األغالي ٠ٚؼ١ذُٚ٘ إٌٝ 

اٌؼزاة ٚاٌّٛد. 
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ذْٚ سثُٙ ثٙذٚء.ألٔٙب ثؼ١ذح ػٓ اٌىفبس ، ٍِىٙب سد١ُ ػبدي ٚع١جذْٚ ثٙب األِٓ ف١ؼج -2

 -انسؤال انثبنث :

 اٌغبدعخ  - أ

اٌضثذ ٚ اٌججٓ.  - ة

ج١ّغ ِب عجك.  - د

 غ١ش ِأِٛٔخ.  - د

 -انسؤال انراثع :

 رّبمش .  -1

 عؼذ ثٓ اٌشث١غ  -2

 ثذس ، أدذ -3

 ثالد اٌؾبَ.  -4

اٌّذ٠ٕخ ، اٌؼشاق.  -5

 ٠ضشة -6

 -انسؤال انخبيس :

اٌّزؼت اٌؾبق(  –٘جّٛا  –أٔٛاع ٚفْٕٛ  –اٌفشق  –)اٌم١ٛد 

  -انسؤال انسبدس :

أخز ٠ٛدذ اٌمٜٛ ٠ٚنُ اٌقفٛف ٠ٚجّغ اٌؾزبد ، فأفٍخ ث١ٓ اٌؼشة اٌّزٕبصػ١ٓ، ٚػمذ اٌّٛاص١ك  -1

ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِٓ فٝ ٠ضشة وٍٙب ػٍٝ اٌزٕبفش ٚاٌزؼبْٚ، ٚغ١ش أعُ "٠ضشة" ثأعُ جذ٠ذ غ١ش اعّٙب 

ثؼ١ذًا ػٓ اٌّبمٝ،  اٌزٜ ٠ذي ػٍٝ اٌزفشق ٚعّب٘ب "اٌّذ٠ٕخ" ١ٌذظ وً ِٓ ف١ٙب ثأُٔٙ فٝ ثٍذ جذ٠ذ

وّب آخٝ ث١ٓ اٌّٙبجش٠ٓ ٚاألٔقبس ، فأفجخ وً أٔقبسٜ أخب ٌٛادذ ِٓ اٌّٙبجش٠ٓ ِضً أخ١ٗ ألِٗ

 ٚأث١ٗ، ٌٗ ِبٌٗ ٚػ١ٍٗ ِب ػ١ٍٗ، دزٝ أٔٗ ١ٌشصٗ إرا ِبد. 

غ١ش اٌشعٛي )ؿ( اعُ "٠ضشة" ألٔٗ ٠ذي ػٍٝ اٌزفشق ٚعّب٘ب "اٌّذ٠ٕخ" ١ٌذظ وً ِٓ ف١ٙب ثأُٔٙ  -3

٠ذ، ثؼ١ذ ػٓ ِخٍفبد اٌّبمٝ ٚخقِٛبرٗ ٚأدمبدٖ. فٝ ثٍذ جذ
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وبٔٛا ٌُٙ أدجخ أػضاء، اعزمجٍُٛ٘ ثقذٚس سدجخ ، ٚؽبسوُٛ٘ فٝ دٚسُ٘ ٚأِٛاٌُٙ ٚأػّبٌُٙ. وبْ  -4

اعزمجبٌُٙ ٌٍشعٛي )ػ١ٍٗ اٌقالح ٚاٌغالَ( ِٙشجبٔب دبفاًل، سلقذ ف١ٗ لٍٛة اٌّغ١ٍّٓ طشثًب. 

 ُ، فبؽزذ خٛفُٙ ػٍٝ رجبسرُٙ ٚلشػٛا ِٓ اٌّغ١ٍّٓ. ػٕذِب سأٚ عشا٠ب اٌّغ١ٍّٓ اٌزٝ رزؾش دٌٛٙ -5

ألٔٙب ١ٌغذ ِأِٛٔخ ػ١ٍُٙ، فألٍ٘ٙب فالد رجبس٠خ ٚٚد٠خ ثىفبس ِىخ وّب أْ ٍِٛوٙب أؽذ غ١ظًب ِٓ وفبس  -6

ِىخ ػٍٝ اإلعالَ، فال ٠أِٓ إْ فشٚا إ١ٌٙب ٠مجنٛا ػ١ٍُٙ ٠ٚغٍُٛ٘ فٝ األغالي ٠ٚؼ١ذُٚ٘ إٌٝ اٌؼزاة 

 ٚاٌّٛد. 

وبْ ٠ؾزذ فشدٗ وٍّب صاد ِبٌٗ، ١ٌؤدٜ ثٗ دك اهلل ٚدك ػجبدٖ، ف١ؼ١ٓ اٌّذزبط ٠ٚؼطٝ اٌّغى١ٓ ٚاٌفم١ش،  -9

 ٠ٚجشرٜٚ اٌمشثٝ، ٠ٚجٙض اٌج١ٛػ اٌغبص٠خ. 

لذ ػجً ٌٗ ثٗ ص٠ٕخ اٌذ١بح  –رؼبٌٝ  –وبْ وٍّب ٔظش إٌٝ اٌضشاء اٌنخُ، اؽزذ خٛفٗ ِٓ أْ ٠ىْٛ اهلل  -8

 اٌذ١ٔب ٚدشِٗ ٔؼ١ُ ا٢خشح. 

انسؤال انسبثع : أجت عًب يأتي :

: ففبد ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ػٛف ِٚب ُػِشف ػٕٗ ثغؼخ األفك ، ٚٔنٛط اٌشأٞ ، ٚاألِبٔخ ػٍٟ  1ط

األعشاس ٚاألٔفظ ٚاألِٛاي. فمذ وبْ اٌشعٛي ) فٍٟ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ ( ٠أرّٕٗ ػٍٟ وً ػض٠ض ٌذ٠ٗ ، 

 ب.٠ٚأخز سأ٠ٗ فٟ اٌّؾىالد اٌزٟ ال ٠ذت أْ ٠طٍغ أدًذا ػ١ٍٙ

: اخزبسٖ ِغزؾبًسا ٌٗ ث١ٓ اٌقذبثخ األجالء ، اٌز٠ٓ جّؼُٙ دٌٛٗ ١ٌؾبسوٖٛ اٌشأٞ ، ٚارخز ُِٕٙ 2ط

ِجًٍغب ٌّؾٛسرٗ وّب اعزؾبسٖ فٟ صٛسح اٌّشرذ٠ٓ ، اٌز٠ٓ خشجٛا ػٍٟ اإلعالَ ػمت ٚفبح اٌشعٛي ) 

ُ اعزؾبسٖ ف١ّٓ فٍٟ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ ( ٚفٟ رج١ٙض اٌج١ٛػ اٌّزجٙخ إٌٟ ثالد اٌؾبَ ٌمزبي اٌشَٚ ص

 ١ٌٛ٠ٗ اٌخالفخ ثؼذٖ.

: سأٞ ػّش ثٓ اٌخطبة فٟ ػجذ اٌشدّٓ أْ ٌٗ سأٞ فبئت فٟ أِٛس اٌذشة ٚأِٛس اٌغٍُ فمذ  3ط

 وبْ ػنٛ ِٓ أػنبء ِجٍظ ؽٛساٖ.

األِش ٘ٛ أزؾبس ِشك اٌطبػْٛ فٟ ثالد اٌؾبَ فىبْ فٟ د١شح أْ ٠ز٘ت اٌج١ؼ أَ ٠جؼٍٗ  -أ : 4ط

 ٠ؼٛد.

ػٛفػجذ اٌشدّٓ ثٓ  -ة 
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: اعزطبع أْ ٠ذغُ األِش ثأْ خٍغ ٔفغٗ ِٓ اٌزشؽ١خ ٚأػٍٟ أْ ٠ىْٛ دىُ ٠ذىُ ث١ُٕٙ ف١ّٓ  5ط

 ٠زٌٟٛ اٌخالفخ ثؼذ ػّش.

 : اٌمبئً ٘ٛ ) ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ػٛف ( 6ط

يٍ درس : اهلل يُصر انًؤيُيٍ ) سىرح انحشر ( :

 ٠ج١ت اٌطبٌت ِٓ خالي دفظٗ . –أ 

 اٌذؾش . –ة 

 ، خقبفخ : فمش ٚدبجخ  ، أٚجفزُ : أعشػزُ  ، ؽخ : ثخً ؽذ٠ذ .ؽبلٛا : خبٌفٛا  -جـ 

 رمغ اٌمش٠خ ػٍٝ اٌذذٚد اٌّقش٠خ فٟ ع١ٕبء . –د 

 :  1ط 

 ٘بجش إثشا١ُ٘ ِٓ اٌؼشاق إٌٝ فٍغط١ٓ .  -أ

 ٠زضٚط ِٓ اٌغ١ذح ٘بجش . -ة 

 لبٌذ إرْ ٌٓ ٠ن١ؼٕب اٌشدّٓ اٌشد١ُ .: 2ط

 اٌقفب ٚاٌّشٚح .:  3ط

 لبئال : " سثٕب رمجً ِٕب إٔه أٔذ اٌغ١ّغ اٌؼ١ٍُ ."دػب إثشا١ُ٘ :  4ط

ألْ ع١ذٔب إثشا١ُ٘ دػب ثؼذ فشاغٗ ِٓ ثٕبء اٌىؼجخ لبئال " سثٕب ٚاثؼش ف١ُٙ سعٛال ُِٕٙ ٠زٍٛ ػ١ٍُٙ:  5ط

 آ٠بره " فىبْ ٘زا اٌشعٛي ٘ٛ ع١ذٔب ِذّذ .

 




